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OriGeM e fOrMAÇÃO dO sisteMA estAduAL  
de educAÇÃO superiOr dA bAHiA – 1968-19911

INTRODUÇÃO

A discussão de temas e problemas da educação superior estadual 
projeta a idéia de uma investigação que engloba, principalmente, sur-
gimento, lideranças locais, gestão e atendimento à demanda, não 
somente pelas universidades, como também por meio das instituições de 
ensino superior (IES). A análise da criação da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) (BOAVENTURA, 1999) e de suas etapas de crescimento, 
fundação em 1946 e reestruturação em 1968, servem de referencial 
para a expansão da educação superior no Estado da Bahia. As instituições 
universitárias se intensificaram a partir da década de 60 do século XX, 
como a Universidade Católica do Salvador (UCSal), precisamente em 
1961, seguindo-se das quatro faculdades de formação de professores de 
Feira de Santana, Conquista, Alagoinhas e Jequié, no final dessa década, 
e das universidades estaduais nas décadas seguintes.

A educação superior pública estadual foi acompanhada, ainda na 
década de 50 do século XX, do surgimento das faculdades particulares, 
a exemplo da Escola de Serviço Social da Bahia (1952), da Faculdade 

1 BOAVEntUrA Edivaldo M. Origem e formação do sistema estadual de educação superior 
na Bahia – 1968-1991. revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 14, n. 24, 
p. 1-19, jul./dez. 2005.
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Católica de Filosofia e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, 
integradas ou agregadas depois à UCSal, quando de sua criação, con-
centradas todas na capital do Estado. O surgimento do maior número de 
instituições de educação superior, isoladas e particulares, é relativamente 
recente, conforme demonstrou Mônica Araújo (2003). Algumas ainda 
apareceram nos anos 60, como a Faculdade de Educação da Bahia (FEBA), 
iniciativa da professora Olga Pereira Mettig, no país uma das pioneiras no 
gênero, após a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
de 1961, antecedida pela Escola Superior de Estatística da Bahia, de 
1966. A Escola de Administração de Empresas da Bahia, de 1972, é a 
origem da Universidade Salvador (UNIFACS).

Questionamentos e perspectivas

Em face dessas constatações, procurou-se indagar sobre uma série 
de questões que passaram a nortear esta explanação, levando sempre em 
consideração a demanda e a oferta de educação, em termos de formação 
de pessoal de nível superior. Atente-se, por exemplo, para a UFBA, criada 
em 1946. Embora formada pelo tradicional processo de reunião de 
faculdades, diversificou a sua oferta para atender à demanda de geólogos 
requerida pela exploração e refino do petróleo na Bahia, o que induziu 
à criação da Escola de Geologia, integrada ao Instituto de Geociências, 
com a reestruturação e reforma da Instituicão, de 1967 a 1971. Outro 
caso de pleno sucesso foi o surgimento da Escola de Administração, 
formando pessoal de nível superior para os quadros burocráticos do 
setor público e para a gestão de empresas emergentes no período – 
a exemplo do Centro Industrial de Aratu e do Pólo Petroquímico –, 
estimuladas especialmente pelos incentivos da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e pelo financiamento do 
Banco do Nordeste.



46 47

Pergunta-se então: Quais foram os fatores que determinaram 
o surgimento e o crescimento relativos às universidades estaduais da 
Bahia? Por que a administração estadual entrou na oferta de educação 
superior nos anos 60, primeiramente com as Faculdades de Formação 
de Professores e depois com as universidades estaduais? Tem-se como 
um dos motivos a carência de professores com formação superior para 
os sistemas de educação que se expandiam, fato que desempenhou e 
continua cada vez mais a desempenhar expressiva pressão e estímulo.  
O Plano Nacional de Educação, logo após a Lei de Diretrizes e Bases de 
1961, e o Salário-Educação aportaram novos recursos financeiros que 
fizeram crescer os efetivos escolares do ensino fundamental e médio, 
impulsionando a demanda pela educação superior.

Há, ainda, outras questões, tais como: Que condições impulsionaram 
o crescimento da educação superior nos municípios-sede de região, como 
Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Conquista, Alagoinhas, Jequié, Juazeiro 
e outros? Essas e muitas outras questões deverão ser encaminhadas, 
enfatizando-se, sobretudo, o atendimento às necessidades de educação 
superior em todo o Estado da Bahia e não somente na capital, onde 
se concentra boa parte das unidades acadêmicas. A documentação 
utilizada parte das disposições das políticas expressas na legislação 
federal, combinadas com as políticas estaduais manifestadas em planos, 
programas, na legislação do ensino estadual e na experiência do autor 
como secretário da Educação e Cultura da Bahia, nos governos de Luiz 
Viana Filho (1970-1971) e João Durval Carneiro (1983-1987). Delineia-
se o sistema de educação superior estadual da Bahia, cuja estrutura vai 
se desenvolvendo entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 90, 
ressaltando-se que o referido sistema está em pleno funcionamento com 
quatro universidades que se expandem por todo o território baiano. 
(BAHIA. Secretaria da Educação, 1998)
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Dois momentos da Educação Superior na Bahia

A administração estadual da Bahia, primeiramente criou as facul-
dades de formação de professores e depois as universidades esta-
duais, dando ênfase no presente a esses dois momentos significativos.  
No primeiro, antecedentes e propostas de educação superior; no 
segundo, o surgimento das universidades estaduais da Bahia.

ANTECEDENTES E PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Educação superior estadual voltada para a agricultura: 
agronomia e medicina veterinária

Ainda no tempo do Império, a educação superior na Bahia já 
contava, além da tradicional Faculdade de Medicina, com o Imperial 
Instituto Baiano de Agricultura, que, depois de sucessivas mudanças, 
passou a ser a Escola de Agronomia de Cruz das Almas, integrada à 
Secretaria de Agricultura. Vinculado à lavoura da cana, aquele instituto 
proporcionou instrução agrícola, tendo os seus reflexos na crise da 
economia açucareira na segunda metade do século XIX, conforme a 
dissertação de Maria Antonietta de Campos Tourinho (1982).

Depois de fundada a Universidade da Bahia, em 1946, a admi nistração 
estadual continuou mantendo a Escola de Agronomia de Cruz das Almas e 
criou a de Medicina Veterinária, pela Lei Estadual n. 423, de 20 de outubro 
de 1951, no governo Regis Pacheco (1951-1955), sendo secretário 
de Agricultura Nonato Marques. Em 1967, as Escolas de Agronomia e 
Medicina Veterinária passaram a integrar a Universidade Federal. Porém, 
o Estado da Bahia já mantinha a Faculdade de Agronomia do Médio São 
Francisco (FAMESF) desde o governo Lomanto Júnior (1963-1967). 
Segundo Joston Simão de Assis (1985), a Famesf foi fundada em 1960, 
por um grupo de líderes de Juazeiro, tendo à frente Edson Ribeiro, com a 
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denominação de Escola de Agronomia de Juazeiro, sendo o seu primeiro 
diretor o engenheiro agrônomo João Marcelino da Silva Neto.

Até março de 1967, a administração estadual contava apenas com a 
Famesf, a qual passa mais tarde a ser gerida pela Secretaria de Educação 
e Cultura que 

[...] empreende esforços no sentido de fornecer à Escola de Agronomia 
do Médio São Francisco os recursos necessários à sua ampliação e 
reaparelhamento, para que passe a operar nos moldes recomendados [...]. 
(BAHIA. Secretaria da Educação e Cultura, 1969, v. 2, p. 72)

Registre-se, ainda, que a Famesf, após sua absorção pela adminis-
tração estadual da educação em 1983, integra-se às unidades formadoras 
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

É importante observar que essas unidades voltadas para o setor 
primário da economia não estavam vinculadas à Secretaria de Educação 
do Estado da Bahia, criada em 1935; eram integradas à Secretaria de 
Agricultura. É com o Planto Integral de Educação e Cultura da Bahia 
(BAHIA. Secretaria da Educação e Cultura, 1969, v. 2) que se pode fixar 
o momento de mudança da área da agricultura para a educação.

Educação superior estadual voltada para o ensino: 
faculdades de formação de professores

Em 1968, o governo Luiz Viana Filho (1967-1971), gestão dos 
secretários Luiz Navarro de Brito (1967-1969) e Edivaldo M. Boaventura 
(1970-1971), deu início a uma nova estratégia de educação superior 
com a implantação das Faculdades de Formação de Licenciados de 1º 
Ciclo no Interior, com os três cursos de licenciaturas curtas em Letras, 
Estudos Sociais e Ciências e Matemática. O Plano Integral de Educação 
e Cultura optou por essas Faculdades de Formação de Licenciados, que 



50 51

já existiam em Pernambuco, pela criação de uma Universidade Estadual 
no Sul do Estado e pela Escola Superior de Educação Física da Bahia.

A solução teoricamente justificável de aumentar na Capital os núcleos 
existentes de formação pedagógica teria, na prática, o inconveniente 
de deslocar pessoas da região (os desejáveis candidatos ao exercício de 
magistério no interior) que talvez não regressassem. Em decorrência dos 
fatores sumariamente analisados, adotou o Governo do Estado a solução 
de organizar e instalar Faculdade de Licenciados de primeiro ciclo no 
interior. A implantação progressiva em diversas cidades prevê para o 
triênio quatro escolas. (BAHIA. Secretaria da Educação e Cultura, 1969, 
v. 2, p. 65-66)

E acerca da universidade, o mesmo Plano Trienal previu: “Sen do 
a zona cacaueira aquela que oferece as melhores condições de recepti-
vidade para um empreendimento dessa categoria, optou o Governo pela 
implantação da Universidade Estadual em Uruçuca”. (BAHIA. Secretaria 
da Educação e Cultura, 1969, v. 2, p. 69 e 72)

O Plano Trienal estabeleceu, dentre outras metas:

- Instalação, no interior do Estado, de quatro Faculdades de Educação 
para formação de professores de 1º Ciclo do ensino médio (ginásio).
- Criação da Universidade Estadual situada no Sul do Estado (Uruçuca).
- Implantação de uma Escola Superior de Educação Física no Estado, 
sediada em Salvador.
- Equipamento e ampliação da Faculdade de Agronomia do Médio São 
Francisco (Famesf). (BAHIA. Secretaria da Educação e Cultura v. 2, 1969, 
p. 65-66)

Em atos posteriores, implantaram-se as Faculdades em Feira de 
Santana, Alagoinhas e Vitória da Conquista, criando-se a de Jequié.  
A educação superior, que então surgia vinculada às necessidades 
de formação de professores para o ensino médio, integrava-se ao 
Departamento de Educação Superior e Cultura (DESC), dirigido pelos 
professores Luís Henrique Dias Tavares e Remy de Souza.
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A primeira das faculdades a ser instalada em 1968, foi em Feira 
de Santana. Começou pelo Curso de Letras, com a participação da 
professora Joselice Macedo de Barreiro, seguido do Curso de Estudos 
Sociais, assessorado pela professora Zahidé Machado Neto, em 1969, e o 
Curso de Ciências e Matemática, em 1970, coordenado pela professora 
Maria Cristina de Oliveira Menezes. Instala-se a Faculdade de Educação 
de Feira de Santana, assim chamada embora não possuísse o curso 
de Pedagogia. Em 1969, foi ministrada a sua primeira aula inaugural. 
(BOAVENTURA, 1971, p. 105-122)

A Escola Superior de Educação Física da Bahia, apesar dos esforços, 
não foi instalada por falta de apoio para as disciplinas da área de 
Saúde. Do mesmo modo, a projetada Universidade do Sul da Bahia, 
que agregaria as unidades universitárias já existentes na região, não foi 
implantada, embora fosse tentada a criação do seu Conselho Diretor. 
Todavia as quatro Faculdades de Formação de Professores tiveram pleno 
êxito e expansão. Contando com problemas de carências de corpo 
docente, encarregou-se o Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação, Mestrado, da UFBA, de ministrar um Curso de Especialização 
de Conteúdos e Métodos de Ensino Superior, curso coordenado pelos 
professores Giselda Santana Moraes e Hermes Teixeira de Melo.  
A especialização abrangeu as áreas de Letras, Estudos Sociais, Ciências e 
Matemática, e Educação. Para tanto, contou-se com a participação dos 
Institutos básicos recém-criados pela reforma da UFBA.

É importante observar a mudança de estratégia do governo estadual, 
em matéria de educação superior, localizando em municípios capitais 
regionais entidades deste nível de ensino para atender, primeiramente, 
à demanda educacional e, em segundo lugar, responder às neces-
sidades sociais e econômicas pela formação de quadros profissionais.  
Os governos seguintes, no período abrangido por este estudo, seguiram 
a mesma política: Antônio Carlos Magalhães (1971-1975; 1979-1983; 
1991-1995); Roberto Santos, (1975-1979); João Durval Carneiro, 
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(1983-1987); Waldir Pires – Nilo Coelho, (1987-1991). Completando o 
número de cursos, aumentaram-se novas unidades de educação superior 
nos municípios, construindo e consolidando a Universidade Estadual de 
Feira de Santana e ajudando o crescimento desta corporação na fase de 
fundação (1970-1980). A Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS) foi durante dez anos a única universidade estadual.

A Tabela 1 e o Quadro 1 registram os efetivos de alunos universitários, 
na UFBA e na UCSal, antes das universidades estaduais. Os percentuais 
de aprovação no vestibular da UFBA expressam a demanda de educação 
superior.

tabela 1 - crescimento da matrícula na Universidade Federal da Bahia (1963-1967)

ANOS MATRÍCULA VESTIBULAR
 GERAL (TOTAL)

  INSCRIÇÃO APROVAÇÃO %

1963 3.732 1.942 753 38,7

1964 3.871 2.280 644 28,2

1965 4.529 2.689 1.058 39,3

1966 5.097 3.029 1.184 39,0

1967 5.677 4.321 1.448 33,5

Fonte: Plano Integral de Educação e Cultura. (BAHIA. Ministério da Educação e Cultura, 1969. v. 2. p. 57)

ANOS SERVIÇO FILOSOFIA MEDICINA DIREITO ECONOMIA TOTAL
 SOCIAL 

1952 37 65 — — — 102

1953 43 131 43 — — 217

1954 27 189 71 — — 287

1955 18 269 107 — — 394

1956 18 299 139 52 — 508

1957 30 312 163 118 — 623

1958 34 320 204 185 — 743
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1959 40 335 207 239 — 821

1960 42 347 231 284 — 904

1961 66 261 234 311 42 914

1962 72 220 247 320 83 942

1963 76 212 263 280 117 948

1964 87 295 258 297 175 1.112

1965 102 365 290 308 162 1.227

1966 117 489 345 329 183 1.463

1967 135 559 512 354 188 1.748

Quadro 1 - Universidade católica de Salvador – Alunos matriculados
Fonte: Plano Integral de Educação e Cultura. (BAHIA. Secretaria da Educação e Cultura, 1969. v. 2)

Do exposto, pode-se deduzir que o sentido da política estadual foi 
a implementação de núcleos de educação superior nas principais cidades 
regionais do Estado. Por volta dos anos 80, pelo menos oito sedes de 
Regiões Administrativas possuíam faculdades mantidas pela administração 
estadual, tais como Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, 
Jequié, Juazeiro, Jacobina, Vitória da Conquista e Caetité. Indagou-se, 
então, como organizar melhor e mais produtivamente o sistema estadual 
de educação superior, a fim de que pudesse responder às exigências da 
população – jovem, adolescente e adulta – que necessitava de professores 
para o sistema estadual de educação? No particular, é preciso que se atente 
para a escolarização no ensino superior que, na Bahia, era da ordem de 
4,1%. (BRASIL. Secretaria da Educação e Cultura. DEPLAN, 1982 apud 
BAHIA. Secretaria da Educação e Cultura, 1984, v. 2, p. 37)

Por dependência administrativa, a União mantinha todos os seus 
cursos de graduação em Salvador, capital do Estado da Bahia, com 
exceção da Escola de Agronomia, no interior, em Cruz das Almas. Inver-
samente, a administração estadual administrava quase todos os seus 
cursos nos centros urbanos do interior, excetuando o Centro de Educação 
Técnica da Bahia (CETEBA), em Salvador, onde se concentravam os 
estabelecimentos isolados de ensino superior particular.
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interiorização pela Universidade multicampi

Assim, em 1º de março de 1983, já se anunciava a concepção de 
uma universidade multicampi para a Bahia. (BOAVENTURA, 1983a,  
p. 97-106, BOAVENTURA, 1983b, p. 29-40). Fatores a considerar:

1 - um sistema estadual de educação para ser completo há de possuir 
todos os níveis e tipos de ensino, indo do infantil às instâncias superiores 
da pós-graduação;
2 - uma educação superior estadual há de se organizar regionalmente, 
confirmando a identidade cultural, em unicampus e multicampi;
3 - uma faculdade ou universidade, pelas exigências próprias à condição mesma 
da educação superior, concentra laboratórios, bibliotecas e equipamentos, 
que mudam e enriquecem a vida cultural de uma comunidade urbana do 
interior como fator do progresso. (BOAVENTURA, 1987, p. 82)

Para efetivação daquele projeto de universidade multicampi, o Plano 
de Educação e Cultura da Bahia (1984-1987), no governo João Durval 
Carneiro, priorizou a interiorização da educação superior:

A expansão e consolidação da educação superior na esfera estadual 
se processarão, por um lado, num movimento de interiorização, 
desconcentrando suas unidades de ensino, adequando-o às variações e 
especificidades da relação oferta/aluno de cada região. Por outro lado, 
num sentido mais quantitativo, pretende-se uma reorientação da oferta 
de modo a se privilegiar a formação de professores de 1º grau, em 
especial para aquelas áreas mais carentes como pré-escolar, alfabetização 
de crianças e adultos e educação continuada. (BAHIA. Secretaria de 
Educação e Cultura 1984, p. 92)

Para o conhecimento das estruturas acadêmicas, muito serviu a ex-
periência adquirida por ocasião da reforma da Universidade Federal da 
Bahia, nos reitorados Miguel Calmon e Roberto Santos, especialmente 
quanto ao planejamento e à departamentalização (BOAVENTURA, 
1971a, BOAVENTURA, 1971b). O conhecimento da organização 
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multicampi da Universidade da Califórnia e da Universidade do Es-
tado de New York (State University of New York, SUNY), em Albany, 
eram experiências conhecidas. Mas foi decisiva a observação do fun-
cionamento da Universidade do Estado da Pennsylvania (Penn State), 
como uma universidade multicampi, que cobre todo o território dessa 
Commonwealth, com o campus principal em University Park (State 
College, Central Country), cabeça dos diversos campi. (BOAVENTURA, 
1984a, p. 21-24, BOAVENTURA, 1994, p. 10)

Aprofundando com Cugene C. Lee e Frank M. Bowen (1971) a 
problemática da universidade multicampi, a continuidade do sistema 
educacional com base regional levou ao estabelecimento de um sistema 
de educação superior estendendo-se a todo o estado-membro com 
diversidade de campi autônomos.

Aos poucos, a forma multicampi, além de apresentar-se como 
a melhor para atendimento aos objetivos propostos pelo governo, 
coaduna-se com as circunstâncias estaduais, permitindo a economia de 
meios. Sem o modelo multicampi, tem-se uma duplicação de serviços 
com várias reitorias ou a não aconselhável faculdade isolada. Quando 
da implantação da UNEB, a concepção da universidade multicampi foi 
discutida sucessivamente em seminários promovidos pelo Instituto de 
Gestão Universitária (IGLU), programa da Associação Universitária 
Interamericana (AUI), em Salvador. (BOAVENTURA, 1985, p. 2-4, 
BOAVENTURA, 1987a, p. 93-94, BOAVENTURA, 1987b, p. 31-33)

A educação superior, como um segmento do sistema estadual, 
enfatizava a proposta de 1983, apresentada à Federação das Escolas 
Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI). Para a expansão deste segmen-
to, o esforço estadual em estabelecer cursos e faculdades, e mesmo em 
criar universidades, só fará retro-alimentar os demais níveis do sistema 
educacional. Numa visão sistêmica, parte dos produtos do sistema 
educacional a ele retorna, através da atuação de professores e especialistas. 
Tendo em vista a melhoria da qualidade da educação para os contingentes de 
alunos no interior, os objetivos da educação superior só serão vislumbrados 
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e alcançados com a oferta de professores licenciados, cuja formação é 
proporcionada pelos principais pólos de crescimento regional.

Para a Coordenação de Informática da Secretaria da Educação 
Superior do Ministério de Educação e Cultura, em 1980, existiam 
na Bahia 20 entidades de educação superior, sendo 3 universidades: 
Federal da Bahia, Católica do Salvador e Estadual de Feira de Santana; 
1 federação de escolas, a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus 
e Itabuna (FESPI); e 16 estabelecimentos isolados de ensino superior, 
a saber: Centro de Educação Técnica da Bahia (CETEBA), Centro de 
Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC), Escola Bahiana de Medicina 
e Saúde Pública, Escola Bahiana de Processamento de Dados, Escola 
de Administração de Empresas da Bahia, Escola de Administração de 
Vitória da Conquista, Escola de Engenharia Eletro-Mecânica da Bahia 
com o Curso Superior de Agrimensura, Escola Superior de Estatística, 
Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia, Faculdade de 
Agronomia do Médio São Francisco, Faculdade de Ciências Contábeis 
da Fundação Visconde de Cairu, Faculdade de Educação da Bahia, 
Faculdades de Formação de Professores de Alagoinhas, Jacobina, Jequié 
e Conquista. Mesmo sem incluir os cursos do Ceteba e do Centec, as 20 
entidades ofereciam 93 cursos de graduação, concentrando 67 na capital 
e 26 no interior do Estado. (BOAVENTURA, 1984b, p. 128) 

A universidade e o desenvolvimento local

No caminho para o status de instituição universitária, num processo 
que demanda tempo e recursos, a faculdade instalada na comunidade 
interiorana deverá passar, como unidade decisória, a centro universitário 
e, finalmente, com consistência e maturidade, à condição de universidade. 
Assim, pelos recursos que concentram, pelos sentimentos, atividades e 
interações que vão criando, a faculdade e a universidade transformam-
se em fatores de desenvolvimento local. Para ministrar o segmento 



56 57

mais avançado do processo educacional, exigem-se condições e requi-
sitos que normalmente não existiriam numa comunidade municipal.  
A implantação de laboratórios de ciências e de computação e de 
bibliotecas atesta a presença de equipamentos que mudam a vida 
cultural de uma comunidade urbana.

O desenvolvimento do segmento educação superior do sistema 
estadual, com base regional, tem conduzido as universidades estaduais, 
integradas em colegiados e departamentos, e lhes oferecem: educação 
pelas habilidades avançadas em aprendizagens, formação profissional, 
serviços à comunidade, educação continuada, capacitação, especialização, 
bem assim, cursos de nível tecnológico, comercial ou agrícola, carreiras 
longas e, como não poderia deixar de cogitar, variadas formas de 
valorização da cultura local e regional, complementadas pela intervenção 
das múltiplas manifestações culturais eruditas.

A EMERGÊNCIA DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA BAHIA

A criação das universidades estaduais efetivou-se pelo critério 
tradicional de reunião de faculdades isoladas, processo que vai perdurar 
por muito tempo, antes e depois das leis de diretrizes e bases da 
educação referentes à educação superior (Leis 4.024/61 e 5.540/1968). 
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) foi uma exceção a 
esse procedimento. Nasceu estruturada em departamentos, absorvendo 
a Faculdade de Educação, existente desde 1968. Em 1970, o governador 
Luiz Viana Filho instituiu a primeira universidade estadual, sob a forma 
de Fundação Universidade Feira de Santana.

Em 1980, o secretário Eraldo Tinoco deu um passo decisivo no 
sentido da integração acadêmica pela Lei Delegada Estadual nº 12, de 30 de 
dezembro, grupando entidades e cursos superiores de graduação em três 
conjuntos: (1) a Universidade Estadual de Feira de Santana, já existente 
desde 1970 e autorizada a funcionar, em 1976, pelo Conselho Federal 
de Educação; (2) Universidade do Sudoeste, integrada pela Faculdade 
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de Formação de Professores e Escola de Administração de Vitória da 
Conquista, bem assim, pela Faculdade de Formação de Professores de 
Jequié e Escola de Zootecnia de Itapetinga; e (3) a Superintendência 
de Ensino Superior do Estado da Bahia (Seseb), composta pelo Centro 
de Educação Técnica da Bahia e pelas faculdades dos municípios, em 
número de seis. A Seseb é a antecedente próxima da UNEB (CUNHA, 
2002). Com a criação da Universidade do Sudoeste, em 1980, a Bahia 
passou a contar com a segunda universidade. Em 1983, surgiu a terceira: 
a Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O Quadro 2 mostra os 
efetivos de alunos nas três universidades estaduais.

As políticas estabelecidas pela Secretaria de Educação em expandir 
o ensino superior, ao estabelecerem como objetivo maior a interiorização 
da educação superior, levou em consideração as circunstâncias que 
caracterizam o homem interiorano e as heterogeneidades das regiões, para 
que nenhuma delas pudesse perder a sua identidade cultural. (BAHIA. 
Secretaria de Educação e Cultura, 1984, p. 92) Assim, somente em 1991 
foi instituída a quarta universidade: a Estadual de Santa Cruz (UESC).

 MUNICÍPIOS E UNIVERSIDADES ANOS

  1983 1984 1985

 Salvador 1.105 890 1.035

 Alagoinhas 333 313 405

 Barreiras  083 052 092

 Caetité 068 036 034

 Jacobina 147 129 183

 Juazeiro 232 236 314

 Paulo Afonso 133 066 062

 Santo Antônio de Jesus 112 036 076

 Teixeira de Freitas 071 048 078

 UNIVERSIDADE 2.284 1.806 2.279
 DO ESTADO DA BAHIA

 Vitória da Conquista 673 728 1.355

 Itapetinga 070 084 161
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 Jequié 336 319 686

 UNIVERSIDADE DO SUDOESTE 1.079 1.131 2.202

 Feira de Santana 3.326 3.240 3.170

 UNIVERSIDADE ESTADUAL 3.326 3.240 3.170
 DE FEIRA DE SANTANA

 TOTAL GERAL 6.689 6.177 7.651

Quadro 2 - Matrícula de Educação Superior na rede pública Estadual – 1983-1985
Fonte: (BAHIA. Secretaria da Educação e Cultura, 1986. p. 107).

A criação da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS) em 1970

Os antecedentes da universidade feirense remontam, pelo menos, a 
1955, quando se reuniu a Primeira Jornada da Universidade do interior 
baiano com a presença do reitor Edgard Santos da UFBA (reitorado 
1946-1961). Em 1963, criou-se a Fundação Simões Filho, com a 
finalidade de implantar uma universidade rural. Ainda no mesmo ano, 
constituiu-se a Associação Educacional Desembargador Filinto Bastos. 
Concretamente, somente em 1968, no governo Luiz Viana Filho, foi 
instalada a Faculdade de Educação, efetivamente, a primeira unidade 
universitária de Feira.

No ano seguinte, pelo Decreto 21.583 de 28 de novembro, foi criada 
uma comissão encarregada de elaborar o anteprojeto da Universidade. 
Documento da maior importância histórica foi a Lei Estadual nº 2.784, 
de 24 de janeiro de 1970, que autorizou o Poder Executivo a instituir, 
sob a forma de Fundação, a Universidade de Feira de Santana, iniciativa 
do governador Luiz Viana Filho, atendendo às lideranças políticas locais 
daquele município. Dessa forma, em 1970, a Assembléia Legislativa 
aprovou o anteprojeto da Universidade de Feira de Santana. Com esse 
ato, atendia-se às justas aspirações da comunidade feirense e demais 
municípios circunvizinhos, cujas populações se somaram na luta pela 
criação dessa instituição de ensino.
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As justificativas que levaram o Governo do Estado a criar essa 
Universidade são diversas. Pode-se enumerar e recordar algumas: Feira 
de Santana era, como ainda é, o segundo pólo de desenvolvimento do 
Estado; um dos maiores centros rodoviários do Nordeste do Brasil; o 
maior centro comercial e industrial do interior do Estado; e, sem dúvida, 
a maior praça bancária do interior, tendo como área de influência 94 
municípios, situados no vale do rio Paraguaçu com destaque para o seu 
afluente, o rio Jacuípe.

Durante todo o ano de 1970, continuando pelo início de 1971, 
a Secretaria de Educação e Cultura tomou a iniciativa de editar vários 
atos em apoio à Fundação Universidade de Feira de Santana: 1) Decreto 
Estadual nº 21.812, de 16 de abril de 1970, que aprovou os Estatutos 
da Fundação; 2) Lei Estadual nº 2.817, de 24 de junho de 1970, que 
autorizou o Poder Executivo a doar área de terra para o campus; 3) Lei 
Estadual nº 22.147, de 20 de novembro de 1970, que incorporou bens 
móveis e imóveis; 4) Decreto Estadual nº 22.073, de 16 de outubro 
de 1970, que aprovou o primeiro plano de aplicação de recursos. 
(BOAVENTURA, 1985)

Instalação do Conselho Diretor da Fundação

Muitos outros atos administrativos estaduais foram editados, 
dentre os quais destaca o Decreto Estadual de 27 de abril de 1970, 
que instituiu o Conselho Diretor da Fundação Universitária de Feira 
de Santana, Conselho este que teve importância fundamental na 
estruturação da Universidade, sempre se reunindo em Feira, ouvindo 
e discutindo com as suas lideranças e representações sociais e políticas. 
As lideranças feirenses que propuseram a criação da Universidade 
compuseram o primeiro Conselho: Wilson Falcão, médico e deputado 
federal; Áureo de Oliveira Filho, educador, fundador do Colégio 
Santanópolis e deputado estadual; Yeda Barradas Carneiro, professora 
e secretária municipal de Educação; José Maria Nunes Marques, diretor 
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da Faculdade de Educação; Fernando Pinto de Queiroz, advogado e 
redator do estatuto e do regimento interno da universidade; Geraldo 
Leite, médico, pesquisador e coordenador da proposta da universidade 
e Edivaldo M. Boaventura, secretário de Educação e Cultura da Bahia; 
como suplentes, Augusto Mathias da Silva, monsenhor Renato Andrade 
Galvão, Maria Cristina Oliveira Menezes, Faustino Dias Lima, Joaquim 
Pondé Filho, Jorge Bastos Leal e Maria da Hora Oliveira. O governador 
Luiz Viana Filho, que verdadeiramente tomou a decisão política de criar 
a Universidade de Feira, deu posse, em 1970, ao primeiro Conselho 
Curador, que passou a Conselho Administrativo, com a transformação 
da fundação em autarquia, pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro 
de 1980.

Apoio municipal à universidade que emergia

Se tantos foram os atos estaduais, não de menor significado con-
tribuíram os municipais, do prefeito João Durval Carneiro. Criada a 
Universidade pelo governo estadual, como expressão maior da comu-
nidade feirense e de suas lideranças políticas, o governo municipal, em 
concerto com o estadual, expediu atos em apoio ao projeto universitário. 
Alguns atos do governo local valem ser lembrados: a Lei Municipal  
nº 669, de 8 de janeiro de 1970, que autorizou o Poder Executivo a doar 
uma área de terra à Fundação, originada de uma antiga gleba do Instituto 
de Fumo da Bahia, completando-se, assim, o terreno para o campus; e o 
Decreto Municipal nº 3.589, de 30 de setembro de 1970, que declarava 
de utilidade pública aquela área de terra, para fins de desapropriação. 
Foram leis, decretos e ofícios de relevância, tal como aquele documento 
de 16 de dezembro de 1970 que colocou a Biblioteca Municipal Arnold 
Silva à disposição da Fundação recém-criada. Fatos que evidenciam 
a ação conjunta dos poderes públicos sob a liderança do governador 
Luiz Viana Filho e do prefeito João Durval Carneiro, portanto, Estado-
membro e Município concertam-se para dar a Feira de Santana a sua 



62 63

universidade. É deste acordo de lideranças, unânime e direcionado, que 
surgiu a força política para a criação da UEFS.

Autorização de Funcionamento e Instalação da Universidade

No primeiro governo Antônio Carlos Magalhães (1971-1975), o 
Conselho Diretor da Fundação foi confirmando e continuou trabalhando 
pela implantação da entidade. Passo decisivo foi a elaboração do Plano 
Diretor do campus e a construção dos primeiros pavilhões. Com o 
governo Roberto Santos (1975-1979), intensificaram-se os trabalhos para 
a autorização de funcionamento, na dependência do Conselho Federal 
de Educação (CFE). Para tanto, o Instituto de Serviço Público (ISP/
UFBA) encarregou-se do projeto acadêmico e administrativo para envio 
ao CFE, sempre com a participação do Conselho Diretor. A autorização 
de funcionamento, conforme parecer do conselheiro Newton Sucupira, 
foi manifesta expressão do prestígio pessoal do governador Roberto 
Santos, que fora membro e presidente daquele colegiado, no período de 
1964 a 1974. Conseguida a autorização, em 1976, o governador instalou 
solenemente a Universidade. O professor Geraldo Leite, presidente do 
Conselho e líder do projeto da universidade, foi escolhido o seu primeiro 
reitor. Sua liderança ideográfica foi decisiva para a implantação da nova 
instituição. A construção e a expansão continuaram pelos sucessivos 
governos estaduais.

Essas e outras razões justificaram a universidade pelos cursos con-
solidados após a autorização tais como: Engenharia Civil, Enferma-
gem, Ciências Contábeis, Economia, Letras, Licenciatura em Ciên   cias 
e Matemática, Estudos Sociais e Administração, contando com uma 
população estudantil de 3.221 alunos. A Universidade projetou, em 
1983, novos cursos como: Odontologia, Geografia, História e Pedagogia. 
E, numa segunda instância, a criação dos cursos de Matemática, Física, 
Música e Biologia. (BOAVENTURA, 1987b, p. 81-92)



62 63

Consolidação e Reconhecimento

O governo João Durval Carneiro (1983-1987), na segunda gestão 
do secretário de Educação Edivaldo M. Boaventura, procurou contribuir 
de todas as maneiras para a consolidação da UEFS, por meio de ações 
como: construção de unidades de ensino, pesquisa e extensão, ampliação 
do biotério, construção da praça de desportes, instalação da comissão 
para o reconhecimento, apoio a novos cursos, como o de Odontologia, 
construção e equipamento da biblioteca central, uma das condições 
para o reconhecimento. No particular, muito contribuiu a conselheira 
Yeda Barradas Carneiro. Ademais, um dos passos significativos para a 
informatização foi a criação do Centro de Processamento de Dados, de 
que tanto carecia a instituição. Para tanto, a Secretaria de Educação e 
Cultura integrou a UEFS ao Programa de Automação Administrativa e 
Informática (PROADIN), em 1984. (BAHIA. Secretaria de Educação e 
Cultura, 1986, p. 104-105)

Constituiu-se a UEFS como a universidade que poderia, a curto 
prazo, desenvolver projetos de pesquisa. Coube ao professor José 
Maria Nunes Marques, seu segundo reitor (de1979-1983, no governo 
Antônio Carlos Magalhães; e de 1983-1987, no governo João Durval 
Carneiro), dirigi-la e liderá-la, nomoteticamente, no seu processo de 
reconhecimento, obtido no final de 1986.

Autonomia da Educação Estadual

Com a obtenção do reconhecimento da UEFS, o Estado da Bahia se 
juntou a São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, na obtenção das prerrogativas 
do artigo 15 da Lei nº 4.024/61, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, dando plena autonomia à sua educação superior. Com esse 
reconhecimento, completados cinco anos em 1991, foi solicitado ao 
então Conselho Federal de Educação a delegação de competências que 
possibilitou a autonomia ao sistema de educação superior da Bahia, 
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conforme previa este dispositivo da primeira Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB). Seguem-se os reitorados Iara Cunha Pires, Josué Melo (este 
que deu uma nova dimensão cultural à Universidade com a criação do 
Centro de Cultura e Arte, o Cuca) e Anaci Bispo Paim.

Não pôde ser rápido o processo de institucionalização da Univer-
sidade feirense. Da criação, em 1970, ao reconhecimento, em 1986, 
teve que responder às exigências do Ministério da Educação duramente 
impostas às universidades públicas estaduais.

O Surgimento da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (Uesb), em 1980

A autarquia Universidade do Sudoeste foi criada pelo secretário de 
Educação Eraldo Tinoco, no segundo governo Antônio Carlos Magalhães 
(1979-1983), conforme a Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 
1980. Merece destaque, a partir de 1983, o funcionamento do seu 
Conselho de Administração. A sinergia das suas reuniões foi relevante 
para levar avante o projeto da Universidade.

Conselho Administrativo  
da Autarquia Universidade do Sudoeste

Repetiu-se o mesmo processo de reuniões locais que gestou em 
boa parte a UEFS, com a participação de representantes dos organismos 
estaduais sediados em Salvador. Trabalhando-se conjuntamente com 
a direção da autarquia, encaminhavam-se as gestões e preparava-se o 
processo de autorização de funcionamento. Procurou-se, como preo-
cupação primeira, a regularização dos cursos e faculdades existentes, o 
que se concretizou, em parte, pelos seguintes atos do governo federal:

Decreto nº 90.587, de 29 de novembro de 1984, autoriza o funciona-1. 
mento da Faculdade de Enfermagem de Jequié, com o Curso de 
Enfermagem da Autarquia Universidade do Sudoeste da Bahia;
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Decreto nº 90.588, de 29 de novembro de 1984, autoriza o funciona-2. 
mento do Curso de História da Autarquia Universidade do Sudoeste 
da Bahia;
Decreto nº 90.589, de 29 de novembro de 1984, autoriza o funciona-3. 
mento do Curso de Geografia da Autarquia Universidade do Sudoeste 
da Bahia;
Decreto nº 90.841, de 23 de janeiro de 1985, autoriza o funcionamento 4. 
da Escola de Zootecnia da Autarquia Universidade do Sudoeste da 
Bahia, com o curso de zootecnia;
Decreto nº 90.842, de 23 de janeiro de 1985, autoriza o funcionamento 5. 
da Escola de Agronomia de Vitória da Conquista, com o curso de 
Agronomia da Autarquia Universidade do Sudoeste da Bahia;
Decreto nº 90.973, de 22 de fevereiro de 1985, autoriza o funciona-6. 
mento do Curso de Letras da Autarquia Universidade do Sudoeste da 
Bahia. (BOAVENTURA, 1987a, p. 88-89)

Esses atos foram conseguidos da ministra de Educação, Esther de 
Figueiredo Ferraz, que muito ajudou a educação baiana na sua gestão. 
Ressalte-se a cooperação do Conselho Estadual de Educação, em especial 
do seu presidente, Raimundo José da Matta, no relacionamento com 
as autoridades do MEC e nos processos da competência do colegiado 
estadual.

Construção do campus e autorização de funcionamento

Além do funcionamento regular na sede da instituição, em Vitória 
da Conquista, com a participação, em todo o processo, do secretário de 
Educação e Cultura e de outras autoridades estaduais, e da regularização 
de cursos e faculdades, realizações outras são levadas em consideração 
como: acesso asfáltico ao campus de Conquista; planejamento dos três 
campi nos planos diretores de Conquista e Itapetinga; carta-consulta 
ao Conselho Federal de Educação (CFE) sobre a autorização da UESB; 
convênio com a Escola Fazendária da Secretaria da Fazenda; projeto 
de cursos modulados da rede para Brumado e Itapetinga; capacitação 
docente para professores (especialização e mestrado) em convênio com 
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a Capes. Acrescente-se, ainda, para experimento e estudo a criação de 
rebanho bovino e suíno, plantação experimental de maracujá e projeto 
de apicultura, construção e conclusão de várias obras, desenvolvimento 
de recursos humanos e de condições para a pesquisa. (BAHIA. Secretaria 
da Educação e Cultura, 1986, p. 105-106)

Na implantação da base administrativa e acadêmica, nos anos 80, 
levou a administração da superintendente Walquíria Albuquerque (1983-
1987) a priorizar a autorização de funcionamento junto ao Conse  lho 
Federal de Educação, só obtida no começo de 1987, já no governo 
Waldir Pires.

A expansão do ensino superior chegou, portanto, à região, com o 
funcionamento da autarquia Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB). Na fase de implantação, a Universidade contava com os cursos de 
Estudos Sociais, Letras Vernáculas, Matemática, Física, Química, Biologia, 
Enfermagem, Zootecnia, Agronomia e Administração, distribuídos pelos 
três campi: Conquista (sede), Jequié e Itapetinga. Em 1987, a clientela 
que frequentava os diversos cursos era aproximadamente de 1576 
estudantes. No reitorado Pedro Gusmão, procedeu-se ao levantamento 
das necessidades regionais a serem atendidas pela UESB. A expansão 
planejada do ensino e a participação da comunidade universitária local 
muito engrandeceram o sistema educacional na região.

A institucionalização da Universidade do Estado da 
Bahia (UnEB), em 1983

Cooperação do Québec e Contribuição Paulista

Em abril de 1983, reuniu-se, em Salvador, a III Conferência da Or-
ganização Universitária Interamericana (OUI), presidida por Gilles Boulet, 
Reitor da Universidade de Québec, e secretariada por François Loriot. 
Para esse conclave, foi apresentada uma comunicação acerca da educação 
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superior e cooperação interamericana, com insistência na interiorização, 
racional e organizada, da universidade. (BOAVENTURA, 1983b)

Com esse evento internacional, iniciava-se a cooperação com o 
governo do Québec. Firmou-se convênio que permitiu a realização 
posterior de um mestrado em Educação da Universidade do Québec na 
UNEB, com a coordenação do professor Marcel Lavallée. Desde os seus 
primeiros anos, a instituição abriu-se para a cooperação internacional, 
em especial com o Canadá. Seguia-se o exemplo da Universidade de 
São Paulo e da Universidade do Distrito Federal, a UDF de Anísio 
Teixeira, que puderam contar com a colaboração de conhecidos mestres 
estrangeiros no início do seu funcionamento.

De todo o conjunto de fatores, marcantes contribuições se destacam 
para o projeto da nova universidade. Os principais agentes dessa fase do 
projeto foram: o professor Alírio Fernando Barbosa de Souza, doutor em 
Educação Superior pela The Pennsylvania State University e professor da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), o reitor Armando Otávio Ramos, 
da Unesp, e o reitor Gilles Boulet, da Universidade do Québec.

Ao organizar a universidade multipolar, no início de 1983, inte-
graram-se unidades universitárias existentes principalmente nos mu-
nicípios, além do Ceteba, em Salvador. A UNEB compôs o conjunto de 
leis delegadas, promulgadas em junho de 1983, a saber: 1) organização 
do Conselho Estadual de Educação (Lei N. 46/83); 2) organização do 
Conselho Estadual de Cultura (Lei N. 51/83); 3) proteção aos arquivos 
públicos e privados (Lei nº 52/83); 4) transformação do Irdeb em 
fundação (Lei N. 65/83); 5) criação da Universidade do Estado da Bahia 
- UNEB (Lei nº 66, de 1 de junho de 1983); e 6) reorganização da 
Secretaria da Educação e Cultura da Bahia (Lei nº. 67, de 1 de junho de 
1983). De todo esse conjunto de iniciativas, a criação da UNEB foi a de 
maior alcance para a educação superior.

Tinha-se o exemplo próximo, brasileiro e paulista, da Unesp. 
Acreditava-se em um ponto de vista, que cada vez mais se consolidou: o 
modelo multicampi é o que melhor se ajusta ao território de um Estado-
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membro. Essa era a experiência brasileira e também internacional, do 
Canadá e dos Estados Unidos. A Universidade Estadual da Pennsylvania 
(Penn State) é uma universidade multicampi. A concepção de uma 
universidade multicampi concretizou-se em face do exemplo das 
universidades paulistas: Universidade de São Paulo (USP), Universidade 
de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP). Todas com pluralidade de campi, como 
demonstra Irany Novah Moraes (1986, p. 17-24).

Em realidade, um conjunto universitário já pré-existia com as 
unidades integradas pela Superintendência de Ensino Superior do 
Estado da Bahia (SESEB), instituída pelo secretário Eraldo Tinôco e 
administrada pela professora Clélia Silveira Andrade. Pois bem, tomou-
se esse conjunto e deu-se forma e espírito de uma universidade com a 
Lei Delegada n° 66, de 1° de junho de 1983.

Nessa trajetória da UNEB, a sua criação por esta lei foi um ato 
singular. A Lei foi bastante clara quando disse logo no caput:

Fica criada, nos termos da Lei Federal N°. 5.540, de 28 de novembro 
de 1968, a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, sob a forma de 
autarquia em regime especial vinculada à Secretaria da Educação e Cultura, 
com personalidade jurídica de direito público, autonomia acadêmica, 
administrativa, financeira e patrimônio próprio.

Era a etapa da criação jurídico-administrativa da autarquia man-
tenedora, que congregou as Faculdades de Agronomia do Médio São 
Francisco, de Formação de Professores de Alagoinhas, Jacobina e 
Santo Antônio de Jesus, além do Centro de Educação Técnica da Bahia 
(CETEBA), núcleo inicial da UNEB, em Salvador; do mesmo modo, 
incorporou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité, a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juazeiro, velha e acalentada 
aspiração daquela comunidade, iniciativa do arquiteto Pedro Raimundo 
Rego, de Jorge Duarte e outros. A UNEB se expandiu nos anos iniciais 
de sua criação com os Centros de Educação Superior em Paulo Afonso 
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e em Barreiras; de Ciências da Saúde e dos Alimentos, em Salvador, das 
Faculdades de Educação do Estado da Bahia (FAEEBA), também em 
Salvador e em Senhor do Bonfim, Serrinha e Euclides da Cunha, com 
funcionamento de 31 cursos superiores e mais de 2.400 alunos.

Com a experiência da reforma universitária da UFBA, colocou-se 
estrategicamente a Faculdade de Educação do Estado da Bahia (FAEEBA) na 
UNEB. Não era possível uma Universidade funcionar e mesmo existir sem 
um núcleo de conhecimentos pedagógicos. Era a lição de Anísio Teixeira 
quando criou a Universidade do Distrito Federal (UDF) e a mesma lição 
quando ele e Darcy Ribeiro planejaram a Universidade de Brasília.

Desse conjunto integrado, a UNEB evoluiu com os seus próprios 
quadros, com os seus professores, alunos e servidores. O secretário 
de Educação e Cultura, como autoridade, tinha poderes para criar, e 
criou, dando-lhe melhor concepção e estrutura. O desenvolvimento e o 
crescimento alcançados devem ser tributados aos seus componentes e às 
lideranças do reitor José Edelzuito Soares e dos primeiros pró-reitores, 
Antônio Amorim, Edson Tranzillo França, Hetty Loreti Rossi, Joaquim 
de Almeida Mendes e Luiz Jorge da Silva Teles, com a participação 
do professor Antônio Fábio Dantas. Em seguida, vieram os reitores 
monsenhor José Raimundo dos Anjos e, mais recentemente, Ivete 
Sacramento. (PIMENTA, 2002)

Ressaltem-se algumas inovações como a licenciatura em Pedagogia, 
com habilitações na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, Educação de Adultos, criação do bacharelado em Nutrição 
e instalação de cursos superiores pioneiros na região Além São Francisco, 
especificamente, em Barreiras. O Parque Estadual de Canudos e o 
Centro de Estudos Euclides da Cunha vincularam-se, conscientemente, 
à UNEB e mais ainda aos sertões da Bahia.

No tempo em que se trabalhou na implementação da UNEB, o 
secretário de Educação acumulou as funções de reitor, facilitando a sua 
implantação conforme a lei delegada que a criou. Procurou-se estruturá-
la dentro dos princípios que a política da União e do Governo do Estado 
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estabelecia. Assim, saiu o Regulamento pelo Decreto 3.299, de 30 de 
novembro de 1984, peça importante para implantação da nova autarquia 
acadêmica, que permitiu a criação dos cargos e preenchimento de alguns 
postos. Seguiram-se depois os demais atos, como o Estatuto aprovado 
pelo parecer CEE 128/85, do Conselho Estadual de Educação.

Segundo a política de educação, do quadriênio 1983-1987, cada 
capital regional da Bahia devia ter a sua Faculdade, formando professores 
para o sistema de educação e para os demais setores da sociedade.  
A UNEB nascia com a cor da Bahia, comprometida com as suas regiões, 
com a negritude, com os sertões, com a pobreza, com os problemas de 
educação, de alimentação e de saúde. Era mais uma educação superior 
voltada para o ensino, para a formação de pessoal docente, enfim, para 
a construção do conhecimento. A isso o modelo interdisciplinar e o 
multicampi muito favoreceram. A circunstância muito especial de ter 
sua sede no Cabula, mais precisamente no bairro da Engomadeira, criou 
compromissos sociais e urbanos com a instituição. 

A UNEB está presente em todo o Estado, identificando-se com 
as regiões, especialmente com o Nordeste da Bahia. A lei que a criou 
estabeleceu a sua competência para todo o território baiano. Este 
diploma legal contou com a colaboração de Pierre Casalis, pró-reitor 
de Planejamento da Universidade de Québec, Armando Otávio Ramos, 
reitor da Unesp, Luiz Navarro de Britto, pró-reitor de planejamento da 
UFBA, Clovis Spínola, procurador geral do Estado da Bahia, Waldeck 
Ornelas, secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia da Bahia, e 
Alírio Fernando Barbosa de Souza, assessor e coordenador do projeto 
da UNEB.

Autorização de Funcionamento pelo Governo Federal

A autorização para funcionamento não foi fácil, entendendo o 
problema no conjunto das relações dialéticas e assimétricas federais e 
estaduais. Exigiu muito esforço do secretário de Educação, responsável 
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pela criação da UNEB, além de muita energia e persistência. Houve, no 
período, a mudança de três ministros da Educação: Esther de Figueiredo 
Ferraz, que muito ajudou a Bahia em vários processos de autorização 
de cursos, Marco Maciel e Jorge Bornhausen. O problema ligava-se ao 
entendimento da burocracia do Ministério da Educação. Tinha-se o 
parecer favorável do Conselho Estadual de Educação da Bahia, de autoria 
do conselheiro padre José Hamilton de Almeida Barros, mas faltava o 
ato federal de autorização. O processo peregrinava entre o gabinete do 
ministro e o Conselho Federal de Educação, que não tinha competência 
específica no caso.

Deve-se ao ministro da Educação Jorge Bornhausen a autorização 
de funcionamento da Universidade. Para tanto, colaborou o ministro 
das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, que acolheu a solicitação 
do reitor José Edelzuito Soares.

Enfim, a autorização saiu em 17 de julho de 1986 e, dias depois, o 
ministro Bornhausen visitou o campus da UNEB, em Narandiba. Para 
a comunidade acadêmica e para os dirigentes da Secretaria de Educação 
foi um dia solar de plena realização. Foi uma vitória alcançada depois de 
três anos de luta junto ao MEC, o que comprova como são polêmicas as 
relações de poder entre o governo central e os governos estaduais, no 
conjunto de uma federação.

Há uma particularidade no decreto autorizador. Talvez pela primeira 
vez tenha-se usado a expressão “sistema multicampi” em um documento 
legal. A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) foi autorizada pelo 
governo federal, conforme Decreto N° 92.937, de 17 de julho de 
1986, publicado no Diário Oficial da União, de 18 de julho de 1986. 
A autorização foi uma etapa no processo de oficialização do ensino, que 
é sucedida pelo reconhecimento. Etapa da maior importância para a 
educação da Bahia, consagrou o esforço de um Estado nordestino que 
mantinha até aquela época três autarquias universitárias (BOAVENTURA, 
1987b, p. 81-92), fator em parte agravado pela a ausência de universidades 
federais no território baiano.
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Pelo decreto de autorização de funcionamento do presidente José 
Sarney, explicitou-se sua condição de “sistema multicampi”. Para obter a 
autorização por decreto presidencial, foi oportuna a doutrina do parecer 
n° 647/84, do Conselho Federal de Educação, de autoria do jurista 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que deu inteligente interpretação ao 
artigo 47 da Lei Federal 5.540/68. O sistema multicampi serve a todo 
Estado da Bahia, confirmando a lei que criou a UNEB:

A UNEB tem por finalidade desenvolver, de forma harmônica e planejada, 
a educação superior, promovendo a formação, o aperfeiçoamento [...] 
bem como estimulando a implantação de cursos e campi universitários 
nas regiões do Estado, observando as suas peculiaridades.

A forma multicampi foi definitivamente consagrada no decreto 
presidencial, sendo realmente a que melhor convém a uma universidade 
estadual. É a lição da Penn State que tanto tem fertilizado e enriquecido 
a educação superior baiana. O Estado-membro é, de qualquer forma, 
um espaço a ser ocupado pela educação superior. Como se dizia, na 
década de 80: “educação superior rima com interior, enquanto educação 
federal com capital e litoral”.

Reconhecimento pelo Conselho Estadual  
de Educação da Bahia

Do ponto de vista normativo, trabalhou-se no processo de reconhe-
cimento por tarefa cometida ao Conselho Estadual de Educação da Bahia 
com a delegação de competência do Conselho Federal. Com os serviços 
prestados à comunidade acadêmica, a declaração de reconhecimento foi 
uma etapa importante no processo de consolidação da instituição que lhe 
permitiu criar cursos de graduação e pós-graduação, celebrar convênios 
nacionais e internacionais, registrar os diplomas dos seus alunos.

Da criação, em 1983, passando pela autorização de funcionamento, 
de 1986, chegou-se ao reconhecimento – pela Portaria nº 909, de 31 de 
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julho de 1995, do Ministro de Educação e Desporto, Paulo Renato de 
Souza –, com sede e foro na cidade do Salvador e jurisdição em todo o 
Estado da Bahia, conforme o Parecer do Conselho Estadual de Educação 
da Bahia, nº 133/1995. (BRASIL. Ministério da Educação e Cultura, 
1995) Foram 12 anos para o processo de oficialização. A UNEB foi 
reestruturada pela Lei n° 7.176, de 10 de setembro de 1997, tendo 
como base de sua estrutura acadêmica os 24 departamentos.

O começo da Universidade Estadual de Santa cruz 
(UESc), em 1991

Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI) 
e a Comissão Executiva do Plano de Recuperação da Lavoura 
Cacaueira (CEPLAC)

Antecedida pela Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Ita-
buna (FESPI), foi definida como Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC) pela Lei nº 6.344, de 05 de dezembro de 1991, e reorganizada 
pela Lei nº 6.898, de 18 de agosto de 1995, no terceiro governo Antônio 
Carlos Magalhães (1991-1995), gestão da secretária Dirlene Mendonça. 
(BAHIA. Secretaria da Educação, 1998, p. 77)

A UESC originou-se de três unidades acadêmicas da região do 
cacau. A Faculdade de Direito de Ilhéus, autorizada pelo Ministério de 
Educação, em 1960, que começara a funcionar no ano letivo de 1961. 
Criada pelas lideranças locais, teve à sua frente Soane Nazaré Andrade, 
Amilton Ignácio de Castro, Jorge Fialho, Rui Cajueiro, Ramagem Badaró 
e Francelino Neto; a Faculdade de Filosofia de Itabuna, instituída pela 
Ação Fraternal, entidade mantida por Amélia Tavares Amado, começou a 
funcionar pela mesma época da Faculdade de Direito de Ilhéus; a terceira 
unidade acadêmica, Faculdade de Ciências Econômicas de Itabuna, 
manifesta a liderança do bacharel Érito Machado, juiz do trabalho.
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As três entidades foram reunidas na Fespi, em 1974, com a 
construção do campus na estrada Ilhéus e Itabuna, passando a contar 
com apoio financeiro da Comissão Executiva do Plano de Recuperação 
da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
SANTA CRUZ, 2003. p. 43-50)

As instalações construídas pela Ceplac e o pagamento dos professores 
com as taxas escolares resultaram do acordo estabelecido entre o diretor 
da Fespi, professor Soane Nazaré Andrade, e o secretário geral da Ceplac, 
José Aroldo Castro Vieira. Esse esquema funcionou por certo tempo. 
Quando da mudança na taxa de retenção do cacau, a Ceplac passou para 
a jurisdição do Ministério da Agricultura e começaram as dificuldades 
financeiras da Fespi.

Federalização ou Estadualização

Já no início de 1987, começou a crise econômica. Apresentou-
se como alternativa de solução a federalização ou a estadualização. Em 
face das dificuldades para a federalização, foi trabalhada a estadualização 
que só se efetivou em 1991. Para Ubaldo Dantas, prefeito de Itabuna, 
patrono da turma de formandos de 1988, “só resta à Fespi a hipóte-
se de estadualização, já que o presidente Sarney foi muito enfático 
[...], ao afirmar que existem pedidos mais antigos e influentes”. 
(ESTADUALIZAÇÃO..., 1988) Nesse sentido, houve gestões no governo 
Waldir Pires (1987-1989) para encaminhar a solução para greve e 
mudança na direção da Fespi.

O governo estadual assumiu os ônus financeiros da manutenção 
da Fespi, conforme compromisso político e dispositivo da Constituição 
da Bahia de 1989. Posteriormente, veio a estadualização da Fespi e sua 
transformação em universidade, quando reitor Altamirando Marques. 
O governador Antônio Carlos Magalhães, em 1991, enviou projeto de 
lei à Assembléia Legislativa propondo a estadualização. A Fespi oferecia 
àquela época os cursos de Direito, Licenciaturas em Ciências, Filosofia, 
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Letras, Pedagogia, Estudos Sociais, Administração, Ciências Econômicas 
e Enfermagem. (GOVERNO..., 1991)

A UESC obteve o credenciamento pelo Conselho Estadual de Edu-
cação, conforme parecer nº 089/99, sendo relator o conselheiro José 
Rogério da Costa Vargens.

Embora a UESC incorpore a primeira e a mais antiga faculdade 
fora da capital - a Faculdade de Direito de Ilhéus - e tenha funcionado 
antes da estadualização como Federação das Escolas Superiores, a quarta 
e última universidade da administração estadual instituiu-se apenas em 
1991, dirigida pela reitora Renée Abagli Nogueira, que soube exercer 
reconhecida liderança. Completou-se, assim, o quadro das quatro 
universidades estaduais.

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES

No desenvolvimento científico e tecnológico da Bahia, a UEFS, UESB, 
UNEB e UESC têm tarefas a cumprir. Presentes em todo o território 
baiano, formam professores para os sistemas de educação estadual e 
municipal e recursos humanos para a sociedade. As suas unidades estão 
localizadas em municípios, centros regionais que concentram recursos 
humanos e materiais, bibliotecas, laboratórios, professores e especialistas. 
Desenvolvem assim o ensino superior, a pesquisa, as mais variadas 
atividades comunitárias e a gestão. As universidades representam ilhas 
da cultura moderna e funcional, no interior, capazes de desencadear a 
gestão do conhecimento nas diversas comunidades baianas. São núcleos 
importantes no presente e projetam novas alternativas de formação para 
o futuro, como os programas de mestrado e doutorado.

As quatro faculdades de formação de professores, implantadas de 
1968-1970, efetivaram a mudança da política de educação superior do 
Estado da Bahia. Antes, as Escolas de Agronomia e Medicina Veterinária 
expressaram as necessidades de formação do setor primário da economia. 
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Com as Faculdades de Formação de Professores, voltou-se o Estado da 
Bahia para objetivos educacionais, com a implantação das licenciaturas 
curtas em Letras, Estudos Sociais, Ciências e Matemática. Em seguida, 
vieram as Universidades que surgiram nas cidades-sede dessas faculdades, 
como Feira de Santana (UEFS), Vitória da Conquista e Jequié (UESB) 
e Alagoinhas (UNEB).

A administração estadual, por determinação das forças locais, teve 
e terá de ocupar lugar de significativa importância, desde quando não 
conta a Bahia com recursos do governo federal para a educação superior, 
como acontece com outros estados, a exemplo de Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, onde é bem mais expressiva a presença do sistema federal 
de ensino superior.

A partir da década de 60, precisamente com as Faculdades de 
Formação de Professores, em 1968 até os anos 90, com a Universidade 
Estadual de Santa Cruz, em 1991, formou-se um sistema estadual de 
educação superior para responder às demandas do ensino, contando 
com recursos financeiros e orçamentários do Estado da Bahia.

Em todo esse processo de construção da educação superior, houve a 
participação decisiva não somente dos governos estaduais, mas também, 
pessoal dos governadores. Antecedendo ou concomitantemente aos 
atos do poder público, destacam-se as lideranças locais, motivadoras e 
gestoras das imanações da coletividade que expressaram as necessidades 
da educação superior como matriz formadora de profissionais para os 
sistemas de ensino. Não pode haver educação e educação de qualidade 
sem universidade.
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